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Folytatás a következő oldalon!

A mű címszereplője Gendzsi, 
a császár fia, kinek életét és egyre 
komplikáltabb (főként) szerelmi ka-
landjait követhetjük nyomon. Apja 
annyira féltette fiát irigyeitől, hogy 
már kisgyerekként közrendűvé fokoz-
ta, ezzel adva a hercegnek védett-
séget. A fiú annyira szép és tökéletes, 
hogy önerőből is hatalmat szerez 
és az udvari-nemesi élet egyik köz-
ponti személyiségévé válik. Fényének 
köszönhetően a történet fő vonalát 
gáláns kalandjai képezik, szerelmei pe-
dig egyre csak sokasodnak. A hozzá-
kapcsolódó különböző korú és rangú 
hölgyek helyzetét is megismerjük; csa-
ládok intrikája, utódok kérdéses sorsa 
és Gendzsi tartalmas élete tárul elénk. 
A 75 éven átívelő cselekmény Gendzsi 
halálán is túlmegy, legvége pedig 
bár lezáratlan érzést kelt, a hangsúly 
nem ezen van. A cselekmény mellett 
érdemes megfigyelnünk a mű auten-
tikus hangulatát, valamint szinte a 
minden előzmény nélküli 54 könyvből 
(fejezetből) álló történet, és egyben 
a japán regény születését. Emellett 
az elképesztő érzés mellett nyuga-
lomban, szépségben, művészetben, 
izgalomban, kalandban, erotikában, 
realitásban, ideálokban, fájdalomban, 
születésben, halálban..., szinte min-
den élet-momentumban részünk lesz.

Gendzsi története - egy ezer éves mű Muraszaki udvarhölgytől, 
mely kihagyhatatlan alkotás a japán kultúra kedvelőinek. Jelentősége 
hatalmas, nemcsak hazájában, hanem világirodalmi szinten is az első sze-
relmes és családregény, melynek több mint ezer oldala több mint 500 
szereplőt mozgat, bepillantást engedve ezzel a XI. századi Japán életébe.

//  Catrin

A szereplőkkel egyszerre tartunk 
távolságot és közelséget is, érdek-
telenné és szerethetővé válnak.

A Gendzsi egy kellemes, nagyszerű 
regény, ami egyúttal hosszúsága és 
témája miatt repetitív is. Kezdetben 
úgy tűnhet nem áll másból, csak a fé-
nyes herceg egyik nőtől a másikig való 
kalandozásából, de a sok szereplő 
és történet állandóan megdolgoz-
tatja a figyelmünket, ezzel elénk 
tárul a monogatari komplex világa. 
A sok nemes, vezető férfi és nő mel-
lett rengeteg udvarhölgy, szolgáló 
is szerepel, a karakterek nagy része 
elfoglalt, a társadalmi szerkezetet 
működtető ember, kiket mégsem 
látunk munka közben, mert erről írni 
nem illendő. Megjelenésük a szerelem 
hajszolása mellett hatalmuk gyarapí-
tásában, összeesküvések szövésében, 
szellemességük, műveltségük fitogta-
tásában, állandó alkalmi verselésben 
mutatkozik. Utóbbi, tehát a verselés 
szintén plusz élményt nyújt, fokozza 
ezt a távoli és mégsem idegen ezer 
éves hangulatot. A szereplők lépten-
nyomon verssorokat szavalnak, üzen-
nek, alkotnak; tudásuk, műveltségük, 
szépérzékük és szórakozásuk is meg-
mutatkozik a rögtönzött verselés-
ben, amit bárhol, bármikor, bármiről 
képesek előadni. Ezek a kis költemé-
nyek remekül illeszkednek az elbe-
szélések, párbeszédek közé és ere-
detileg a japán tanka – 5-7-5-7-7 
szótagból álló sorok alkotta – vers-
formában íródtak. A szereplők által 
is látható, hogy a kor költeményeit 
szinte egy-egy szóból felismerték, 
felidézik.
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A hatalmas mű önmagában is 
magával ragadó, érthető és élvezetes, 
nem igényel háttértudást, de a 
plusz ismeretek, a kiadástól függő 
kiegészítő jegyzetek hozzáadnak 
a teljesebb megértéshez. Minden 
érdeklődőnek érdemes beszerezni 
ezt a kincset.

szituációk alapján, ezek a nevek pedig 
a feldolgozásokban is megmaradtak.

A japán történelem Heian-
korszakában járunk (794-1192), 
mikor a császárnak inkább szakrális 
jelentősége volt, az igazi hatalom 
pedig az arisztokrata klánok kezébe 
került. A X-XI. században a Fudzsivara 
klán régensi befolyása irányított. 
Ebben az időben 973 környékén 
született a klán oldalágába tartozó 
Muraszaki Sikibu. 998-ban lett Fudzsi-
vara no Nobutaka egyik felesége, 
akinek egy lányt szült. A férj 1001-
ben, járványban halt meg. Muraszaki 
ekörül kezdhette írni Gendzsi történe-
tét, majd 1006 körül oktatóként az ud-
varba került a császárné apjának foga-
dott lánya mellé. Kínaiul és japánul 
is egyaránt tudott írni és olvasni, így 
tökéletes volt a gardedám pozícióra.

Regénye nagy része ekkorra már 
elkészülhetett, de az első biztos 
leírást 1008-as naplójában találjuk, 
melyben először említi meg Gendzsi 
nevét történetének szereplőjeként. 
1009-es írásában regénye címét is 
olvashatjuk, de annak eredeti kézirata 
nem maradt fenn. Az egyes „könyvek”, 
füzetek másolatai keringtek olvasói 
között, Muraszaki udvarhölgy folya-
matosan alkothatta hozzá az újabb 
és újabb történeteket úgy, hogy a 
korábbi példányok már nem voltak a 
birtokában. A regény „véglegesített” 
54 fejezetes formáját a különböző 
kéziratokból, másolatokból a XIII. 
századi filológusok állították össze, 
így nem lehetünk igazán biztosak ab-
ban, hogy Muraszaki teljesen autenti-
kus szövegeit kapjuk. Több kutató úgy 
tartja, hogy egyes későbbi fejezetek 
más írótól származnak. De az is lehet, 
hogy ezeket a részeket Muraszaki 
idősebben alkotta, így valószínűleg 
tovább élt, mint feltételezik. Haláláról 
ugyanis nem maradt fent információ, 
annyit tudni, hogy az 1031-ben össze-
állított udvarhölgy listán már nem 
szerepelt. 

A regény terjedelmét pedig már 1022-
ben egy másik női naplóban is „több 
mint 50 füzet”-esnek említették.

A mű szakirodalma a XIII. század 
óta gyarapszik, számos feldolgozást, 
adaptációt, fordítást is megélt.

Tekercsképsorozat már korábban, 
a XII. században készült hozzá, melyet 
a többi évszázadban újabb festmény- 
és rajzsorozat követett. Fekete-fehér, 
és színes fametszetek, színházi, 
filmes, opera és táncelőadások, vala-
mint azonos című manga- és anime-
feldolgozások is mutatják töretlen 
népszerűségét, irodalmi jelentőségét. 
Sőt maga az írónő is több műben 
megjelent (pl. animék közül a klasszi-
kus japán irodalmat bohókásan bemu-
tató Uta koiban is).

Érdekesség még a regénnyel kap-
csolatban, hogy az eredeti műben a 
szereplők nagy részének nincs neve, 
ugyanis az illetlen, bizalmaskodó 
lett volna, így titulusaik, beosztásuk 
alapján lehet elkülöníteni őket. Évszá-
zadokkal ezelőtt is nehézséget oko-
zott a szereplők megjegyzése, ezért 
neveket társítottak a karakterekhez, a 
rájuk leginkább jellemző versek, 

Első magyar fordí-
tás: 1963-ban az Európa 
adta ki a művet Gendzsi 
regénye címen Hamvas 
Béla fordításával.

Érdemes erről a hazai kiadványról 
is szót ejteni, ugyanis fantasztikusan 
sikerült és mindenképp ékét képezi 
házi könyvtárunknak. A hatalmas 
terjedelmű művet ismét három kötet-
ben adták ki, mely együtt vásárolható. 
Mindegyiken védőborító van, melye-
ken XVII. századbeli Gendzsi és Mu-
raszaki festmények láthatók. A fordí-
tást Gy. Horváth László készítette, és 
a mű a Gendzsi szerelmei címet viseli. 
A fordító egy terjedelmes előszóval 
is ellátta az alkotást (mely egyúttal 
ezen cikk egyik főforrása is), vala-
mint a műhöz készített topográfiák, 
szereplő-leírások, kiegészítő jegy-
zetek és fejezetek előtti össze-
foglalók is tarkítják. Ezeknek 
köszönhetően még élvezetesebb és 
érdekesebb Gendzsi világa, továbbá 
a követhetőséget is könnyítik. Ezen 
felül a regény Jamamotó Sunsó XVII. 
századi fekete-fehér Eiri Gendzsi mo-
nogatari fametszeteivel illusztrált, 
növelve az olvasás hangulatát. A kiad-
ványt mindenkinek ajánlom.

Muraszaki Sikibu és regé-
nyének története

Az Európa kiadó 2009-es 
kiadása
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